
 

VERSLAG FEITELIJKE OUDERRAAD  

Locatie: De Lettertuin  

Datum: 22/03/2022 

Tijd: 

 

 

 

 

 

Aanwezig: 

 

19:00 

 

 

 

 

 

Joeri Van den Driesche / Karen Mariën / Elsie Raes / Frederick Van 

Asbroeck / Vera De Troyer / Daphne Corthals / juf Nathalie / juf Lien 

 

Verontschuldigd: 

 

Anneleen Bettens / Lot Evenepoel 

Agenda Items 

 

1. Afhaalfestijn 25/03 

Er is geen ondersteuning van de ouderraad nodig. 

 

2. Garageverkoop & Rommelmarkt Groeneweg 24/04 

Vzw ZiZaZo organiseert in samenwerking met Ninove Welzijn en Buurtwerking Groeneweg een 

garageverkoop en rommelmarket met foodtrucks en kermisattractie op 24 april. 

De hele wijk Groeneweg zal verkeersvrij zijn en enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

Elke inwoner van de wijk, elke leerling en elk lid van het schoolteam werd uitgenodigd om een 

gratis verkoopstand te organiseren. 

Mascotte Warme William zal aanwezig zijn. 

Er werd voorgesteld en beslist om samen te werken met ZiZaZo om ook op het schoolterrein 

(speelplaats lager) een drankenstand met tafels te plaatsen die zal bemand worden door leden 

van de ouderraad. De drankenstand zal geplaatst worden onder de overkapping aan de ingang 

van de gebouwen. 

Tafels/Stoelen/Herbruikbare bekers/Koffieperculator en andere klein materiaal wordt ter 

beschikking gesteld door ZiZaZo. 

De drank wordt geleverd in een koelwagen met drank in consignatie. Dranken worden verkocht 

aan minimum 2 euro (3-4 euro voor de duurdere bieren) en de helft van de drankprijs zal winst 

zijn voor de ouderraad (1 euro kost + 1 euro winst voor drankje van 2 euro). 
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Karen doet een rondvraag naar wie er kan meehelpen en wanneer. Op basis van de lijst van 

vrijwilligers zal Frederick een planning maken, zodanig dat we voldoende mensen hebben voor de 

opzet tussen 1O-11u en de bemanning vanaf 11u tot 18u (einde garageverkoop). 

Er zal ook door de leden van de ouderraad extra visibiliteit gegeven worden door een post op 

facebook die ook verder kan gedeeld worden, alsook een oproep binnen het schoolteam. 

Frederick zal een mobiele muziekinstallatie meebrengen voor de gezelligheid. 

 

3. Sponsorloop 2 juni (donderdag) en 3 juni (vrijdag) 

Vraag voor ondersteuning voor tafel met drinkbussen, elastiekjes & medailles uitdelen. 

Daphne & Frederick geven aan dat ze niet aanwezig kunnen zijn. 

Donderdag namiddag van 13u tot 15u – leerlingen kaatsweg = bovenbouw 

Elsie zal alvast aanwezig zijn. 

Locatie Park of Atletiekpiste 

Vrijdag voormiddag van 8u55 tot 12u05 – Kleuters Lettertuin Groeneweg 

Vrijdag namiddag van 13u10 tot 15u30 – Onderbouw Lettertuin Groeneweg 

Vera kan de hele dag aanwezig zijn, Elsie in de namiddag. 

Er zal nog verder rondvraag gedaan worden wie er nog kan helpen. 

Er werd een aanvraag gedaan bij dienst evenementen om de Esdoornstraat ter hoogte van de 

school, de Groeneweg tussen de Vlierlaan en de Wijngaardlaan, de Vlierlaan tussen de Groeneweg 

en de Wijngaardlaan en de Wijngaardlaan af te sluiten. 

De medailles zullen worden aangekocht (8 stuks voor 1,5 euro). 
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Karen zal ook verder de communicatie verzorgen en afspreken met juf Petra voor het traject en de 

afstanden verder te bespreken. 

Op dezelfde dagen wordt ook een fietspool georganiseerd zodanig dat leerlingen zich met de fiets 

onder begeleiding naar school kunnen begeven. 

Er is een verhoogde complexiteit in de planning door de nieuwe vestiging in de Kaatsweg en het 

feit dat er 2 dagen na elkaar begeleiding nodig is. Karen doet een oproep naar extra 

begeleiders/ouders die willen meefietsen. 

 

4. Geldinzamelingsacties Schoolteam 

Er werd vanuit de financiële directie van het stadsbestuur besloten dat het, naar de toekomst toe, 

niet langer toegelaten is voor de stedelijke scholen om een bankrekening in eigen beheer te 

behouden. 

Deze rekening werd gebruikt voor: 

• Alle leerlinggebonden verrichtingen (kosten die doorgerekend werden aan ouders) 

• Werkingsbudget van de overheid in functie van de werking van de school 

• Inkomsten schoolteam van eigen geldinzamelacties (bvb schoolfeest) 

De eerste twee geldstromen en beheer werden overgedragen naar de rekening van het lokaal 

bestuur in Ninove. 

Voor de geldinzamelacties werd er besloten dat deze gelden overgedragen worden naar de 

ouderraad en door de ouderraad beheerd zullen worden in functie van het ondersteunen van het 

schoolteam bij het realiseren van het pedagogisch project. Vanaf heden zal elke 

geldinzamelingsactie met het schoolteam als initiatiefnemer dan ook samen met de ouderraad 

georganiseerd worden.  Voor activiteiten waarbij de ouderraad het initiatief nam was dit reeds zo. 
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Door deze wijziging en het feit dat dit ook voor Ikke geldt, stellen we voor om als ouderraad naar 

de toekomst toe overkoepelend te werken voor zowel de Lettertuin als de Ikke school, zodanig dat 

we beide scholen op dezelfde manier kunnen ondersteunen. Bijkomend voordeel is dat we ouders 

van de Ikke school een stem/representatie kunnen geven in de ouderraad en alle activiteiten 

binnen beide scholen en dat dit ook voor een betere doorstroming kan zorgen binnen de ouderraad 

van ouders wiens kinderen evolueren van Ikke naar De Lettertuin. 

Om dit te realiseren ontbinden we de huidige feitelijke ouderraad en richten we een nieuwe op: 

“Ouderraad De Lettertuin-Ikke”. 

Om het werk voor de penningmeester overzichtelijk te houden kiezen we ervoor om twee 

bijkomende rekeningen te openen zodat we een duidelijk zicht behouden van welke inkomsten op 

welke vestiging gerealiseerd werden.  Elke vergadering zal het punt ‘financiën’ geagendeerd 

worden zodat iedereen op de hoogte blijft en ev. schenkingsdocumenten onmiddellijk in orde 

gebracht kunnen worden. 

Dit voorstel en de beslissing om voor deze wijziging en opzet te kiezen, kadert in onze opdracht ter 

ondersteuning van de leerlingen en het schoolteam. 
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Aanwezig: 

 

Joeri Van Den Driesche / Karen Mariën / Elsie Raes / Frederick Van 

Asbroeck / Vera De Troyer / Daphne Corthals / juf Nathalie / juf Lien 

 

Verontschuldigd: 

 

Anneleen Bettens / Lot Evenepoel 

Agenda Items 

 

1. Ontbinding decretale ouderraad en oprichting overkoepelende decretale ouderraad 

Aangezien het in het verleden niet haalbaar bleek om een ouderraad op te richten in de SKS Ikke 

maar we ondervinden dat de meeste kleuters doorstromen naar De Lettertuin beschouwen we het 

als een meerwaarde om een overkoepelende ouderraad op te richten. Dit ligt immers in de lijn van 

de realiteit van een gezamenlijke directie en zelfde schoolteam. 

Op deze manier kunnen we ouders van kleuters van Ikke een stem/representatie geven in de 

ouderraad en alle activiteiten binnen beide vestigingen.  Daarnaast kan dit zorgen voor een betere 

doorstroming binnen de ouderraad van ouders wiens kinderen evolueren van Ikke naar De 

Lettertuin. 

We besluiten dan ook om de bestaande decretale ouderraad te ontbinden en een nieuwe op te 

richten Ouderraad De Lettertuin-Ikke (decretale). 

 

2. Buurtwerking 

In de grote vakantie worden door de partners van “Buurtwerking Groeneweg” opnieuw elke 

woensdagnamiddag gratis activiteiten georganiseerd.  De school zal daarbij opnieuw als vaste stek 

gebruikt worden. 

Om kleuters die doorstromen van Ikke naar het lager in de Lettertuin de kans te geven al wat te 

wennen aan hun nieuwe school zal Karen op dinsdag 14 juni (wanneer ouders en kleuters 

uitgenodigd worden op school) hen warm trachten te maken om langs te komen op de 

buurtwerking. 



 

VERSLAG DECRETALE OUDERRAAD  

De Lettertuin  

22/03/2022 

Aansluitend op feitelijke OR 

 

 

 

 

Door de partners van “Buurtwerking Groeneweg” werd er vorig jaar een caravan aangekocht die 

door leerkrachten kan gebruikt worden als leesplek, om herstelgesprekken te voeren, als 

poppenkast,... maar ook als laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders onderling, ouders met 

Harouna (brugfiguur) en ouders met het schoolteam. 

De open vraag werd gesteld of de ouderraad ideeën heeft over hoe we deze caravan nog beter 

kunnen inschakelen in dit kader en welke activiteiten we eventueel kunnen organiseren om deze 

doelstellingen nog verder te ondersteunen.  Er werd beslist dat dit nog op de volgende ouderraden 

verder zal worden opgenomen om te kijken welke ideeën naar voor komen en realiseerbaar zijn op 

korte termijn. 

 

 

 


